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INTRODUCIÓN 

Dadas as dimensións do centro e a gran cantidade de alumnos con NEAE graves 

e permanentes que se atopan aquí escolarizados, a miña labor como mestra de AL 

céntrase no aspecto rehabilitador.  

Dende o DO séguense uns criterios de prioridade para a atención do alumnado, 

priorizando a gravidade e permanencia dos trastornos, así como a atención temperá. A 

partir deles derívase ó alumnado de NEAE ós especialistas de PT e AL. 

 

OBXECTIVOS 

 Prestar axuda directa no proceso de ensinanza-aprendizaxe ó 

alumnado con NEAE no ámbito da linguaxe e/ou audición, neste caso de 

maneira permanente dada a grave problemática do mesmo 

 Ter en conta as características individuais de cada alumno/a á 

hora de establecer os programas individuais de traballo e levalos a cabo, aínda 

que isto vaise ver dificultado en ocasións pola necesidade de agrupar alumnado 

con diferentes trastornos na mesma sesión de traballo. 

 Elaborar programas específicos de intervención para cada un dos 

alumnos/as derivados á aula de AL, co fin de asegurar que todos eles alcancen, 

dentro das súas posibilidades, o grao máximo das súas capacidades, 

desenvolvemento persoal, social e emocional. 

 Potenciar sistemáticamente a comunicación e posibilitar que os 

alumno/as con trastornos comunicativos usen as súas habilidades comunicativas 

para una gran variedade de funcións, en máis contextos e para tódalas 

actividades da vida cotidiá, mediante linguaxe oral e/ou un sistema alternativo 

de comunicación. 

 Ensina-lo valor da linguaxe (oral ou alternativa) como 

instrumento para conseguir regula-lo seu entorno. 

 Colaborar cos mestres titores, especialistas, e demáis membros do 

DO na búsqueda de información, recursos materiais e estratexias metodolóxicas 

para a intervención cos alumnos con NEAE 

 Asesorar ós titores e especialistas, e participar  na realización de 

ACIs para o alumnado con desfase curricular dun ciclo ou máis que as precise.  



 Colaborar co resto de profesionais do centro na prevención, 

detección e valoración das dificultades na comunicación, na linguaxe e na fala. 

 Asesorar e aportar información e recursos ás familias, de forma 

que poidan contribuír a unha intervención máis eficaz dende o fogar. 

 Difundir entre a comunidade educativa os principios de 

integración, inclusión e individualización co fin de xerar actitudes positivas de 

cara á participación destes alumnos na aula ordinaria 

 

PROCEDEMENTOS METODOLÓXICOS 

 Tal e como establece a normativa, tentarase que a atención ó 

alumnado con NEAE escolarizado en grupos ordinarios se leve a cabo 

preferentemente en dito grupo. Non obstante, e a consecuencia da necesidade de 

agrupar alumnado de diferentes aulas e problemáticas, desenvolveranse a maior 

parte das intervencións específicas na aula de AL. 

 A metodoloxía que se vai levar a cabo terá como base os 

principios da aprendizaxe significativa, onde se partirá sempre do nivel de 

desenvolvemento do alumno para que as novas aprendizaxes se constrúan e se 

consoliden sobre as xa adquiridas. 

 Seleccionaranse os contidos que teñan un maior impacto nas 

destrezas comunicativas, así como os que sexan máis útiles (é dicir, os que con 

maior probabilidade poidan realizar tanto na casa como noutros entornos 

habituais) 

  Reforzarase o éxito e evitaranse fracasos que diminúan a 

motivación e a autoestima dos alumnos. 

 

SEGUEMENTO E AVALIACIÓN 

Unha vez establecidos os primeiros contactos co alumnado, realizarase unha 

avaliación inicial, co fin de confirma-las alteracións polas que foi remitido, e de onde 

partirá o traballo a realizar.  

Ó longo de todo a proceso de intervención levarase a cabo unha avaliación 

continua dos obxectivos específicos marcados. Este tipo de evaluación, permítenos ir 

introducindo modificacións nos elementos da programación ó longo da intervención, en 

función dos resultados da mesma.  

Solicitarase en todo momento a colaboración das familias, que serán recibidas os 

luns de 17 a 18 horas ou facilitando outro horario no caso de non ser posible. A 

coordinación con outros mestres implicados na atención dos diferentes casos levarase a 

cabo durante os tempos de recreo do alumnado e a través do correo electrónico, dado 

que no horario de permanencia no centro adicado a reunións non se dispón dun tempo 

asignado específicamente para isto.  



Ó remate da intervención realizarase unha avaliación final para analiza-los 

resultados acadados; estes datos reflectiranse nos informes individuais de cada alumno/a 

e na memoria final de curso. 

 

ALUMNADO E PROBLEMÁTICA 

CURSO DIAGNÓSTICO 

1 alumna de 6º Ed. Infantil Ataxia cerebelosa 

1 alumno de 5º Ed. Primaria Síndrome de Klinefelter 

1 alumno de 6º Ed Primaria TEA. Autismo 

1 alumno de 6º Ed. Primaria Síndrome X Fráxil 

1 alumna de 6º Ed. Primaria Retraso Mental Lixeiro, TDAH, Epilepsia, 

Retraso Madurativo 

1 alumno de 6º Ed. Primaria Cariotipo 47XYY. Retraso Psicomotor 

Global Moderado con alteracións da 

conducta e da socialización  

1 alumno de 6º Ed. Primaria TEA 

 

Para a organización do horario de atención tívose en conta non atender ó 

alumnado naquelas áreas que posúen un eminente carácter socializador.  

 

Cristina Bestilleiro Vilas 

Mestra de Audición e Linguaxe 


